
Pojištění zvířat – Pejsek a kočička
Informační dokument o pojistném produktu

Společnost: Slavia pojišťovna a.s. Produkt: Pejsek a kočička

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou poskytnuty v pojistné smlouvě, jejích přílohách a příslušných pojistných 
podmínkách.

O jaký druh pojištění se jedná?
U pojištění zvířat lze sjednat pojištění veterinární péče, pojištění úhynu a pojištění odpovědnosti z vlastnictví pojištěného zvířete a všechna 
tato pojištění jsou škodová.

Co je předmětem pojištění?
 Pojištění veterinární péče 

(Předmětem pojištění jsou nutné, účelně 
a neodklad ně vynaložené náklady pojištěného  
na nezbytnou ve terinární léčbu pojištěného  
zvířete související s pojist nou událostí)

 Pojištění úhynu  
(Předmětem pojištění je újma vzniklá úhynem 
nebo nutným utracením pojištěného zvířete 
v přímém důsledku některého z pojistných 
nebezpečí)

 Pojištění odpovědnosti  
(pojištění se vztahuje na škodu nebo újmu vzniklou 
třetí osobě, kterou způsobilo pojištěné zvíře)

Na co se pojištění nevztahuje?
 Na události vzniklé před počátkem pojištění

 Na události vzniklé mimo území sjednané 
v pojistné smlouvě nebo pojistných podmínkách

 Na škody vzniklé na pojištěném zvířeti určeném  
či užívaném k ostraze majetku a/nebo osob

 Na škodu způsobenou úmyslně pojištěným, 
pojistníkem nebo jinou osobou z podnětu 
některého z nich

 Na kožní onemocnění

 Na očkování

 Na odstranění vnějších parazitů a odčervení

 Na preventivní, kosmetické, zkrášlovací či jiné život 
nebo zdraví zvířete neohrožující zákroky

Existují nějaká omezení v pojistném 
krytí?

 Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění 
za udá losti, které nastaly v průběhu 30 dnů od 
uzavření po jistné smlouvy.

 Pojištění úhynu lze sjednat jen za podmínky,  
že pojiště né zvíře nedovršilo k datu počátku 
pojištění 5 let věku.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 Pojištění veterinární péče a pojištění úhynu se vztahuje na pojistné události, které nastaly na území České republiky.

 Pojištění odpovědnosti se vztahuje na pojistné události, které nastaly na území České republiky nebo při přechodném 
pobytu mimo území České republiky, pokud k nim došlo na území Evropy (platí geografické hledisko).



Jaké mám povinnosti?
• Pojistník a pojištěný jsou při uzavírání, změnách a obnovování pojistné smlouvy povinni odpovědět pravdivě a úplně na 

všechny dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění.
• Rovněž jsou povinni oznámit pojistiteli všechny jim známé okolnosti, které jsou podstatné pro převzetí rizika, a které mají vliv 

na rozhodnutí pojistitele o podmínkách uzavření pojistné smlouvy.
• Pojistník a pojištěný jsou povinni umožnit pojistiteli ověření správnosti údajů.
• Pojistník a pojištěný jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě na životě, zdraví, majetku nebo na jiných 

hodnotách, které by mohly být předmětem pojistného zájmu, a nesmí strpět ani podobná jednání třetích osob.

Kdy a jak provádět platby?
Výše, způsob a frekvence placení pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Kdy pojistné krytí začíná a končí? 
Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí některou z možností zániku pojištění 
uvedenou v pojistných podmínkách nebo občanském zákoníku.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
• S osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy

• S měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události

Bližší informace k zániku pojištění naleznete v pojistných podmínkách v článcích upravujících vznik, změnu a zánik pojištění.


